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SZORGOS HANGYAK
V. ELÓRE A K|RÁLYNÓÉRT!
PIATNlK.iáték:7416
2-4 játékos részére 8 éves kortó|
Szezők: M. Lorrigan / S. Ray

@ 1Sg4 by PIATN|K Wisn

TARTozÉKoK:
1 db játékmező
2 db akadá|y
2 db dobókocka
56 db mágneses műanyag kiskocka (14.14 db piros, kék, sárga
és zö|d)

A JÁTÉK cÉt.ll:
A játékosok arra törekednek, hogy e||enÍeleik hangyáit e|kapják. A
kövek a|ján minden esetben a hangyakirá|ynő képének egy rész.
|ete |átható. Aki az e|rabo|t kövekbő| |ege|őször á||ítja össze a
hangyakirá|ynőt, az nyer. (A hangyakirálynő képe 7 darabbó| á||.)
elóxÉszÜlerex:
Minden játékos kap egy garnitúra köVet . tehát 14 darabot. Ha
csak hárman játszanak, akkor a negyedik garnitúrát félre ke||
tenni. Két játékos esetén mindenki az átlósan e|he|yezkedő
Íészkek színeit kapja - tehát sárga/zö|d és piros/kék.
A köveket összekeverjük, és a hangyák képéve| Íe|Íe|é a
megfe|e|ő színű fészekbe rakjuk. Fészekként a játékmező négy
sarkában talá|ható kanyargós utak szo|gá|nak - a hangyakirá|ynő
képe (7 mezó) nem tartozik a Íészekhez.
A két akadá|yt a játéktáb|a közepére, a börtönökre tesszük.
Aki egyszer már elkezdte a játékot, az nem fordÍthatia meg a
köveit, és nem nézheti meg, hogy mi van az a|ján.
Kivéte|: Ha va|amelyik játékos kiszabadítja a hangyáját a
börtönbö| (|ásd a Börtön Íejezetné|), akkor megfordíthatja a köVet,
és így becsúsztathatja a |egfe|ső hangya a|á.'
A JÁTÉK MENETE:
Mindenki dob egyet a két kockáva|, és aki a |egnagyobbat dobta,
az kezdhet.
A kezdő játékos dob mindkét kockáva| és |ép, a többiek az
óramutató ;arásánax megÍe|e|cÍ irányban követik ót.
A játékosok a következőképpen |éphetnek:
1.) A játékos két hangyáVa| |ép egyszerre - mindegyik hangyáva|

az egyik kocka éftékének megfe|e|ően a kivá|asztott irányba.
2.) A játékos egy hangyáva| |ép a két kocka együttes

értékének megÍele|ően - e^ az összeget egyszerre ke||
|e|épni, nem lehet két |épésre bontani.

3.) A játékos egy hangyáva| |ép mégpedig úgy, hogy a dobás
a|apján a magasabb összegbő| kivonja az a|acsonyabbat
( pé|d áu |  5 . 3=2mez ő t ) .

A Íészekbő| va|ó ki|épéskor a két startmező bárme|yikérő|
e|indu|hat a játékos. Hogy a Íészekbe ismét be|éphessen, ahhoz
mindkét kockáva| ugyanannyit ke|| dobnia, ha a két cé|mező
VaIamelyikéhez ér.
Ha az egyik játékos a hangyájáva| az e||enfe|e hangyájára lép,
akkor meg kel| vizsgá|ni, hogy rabuI eitette-e el|enfe|ét vagy sem:
1.) Ha a Íe|só hangya vonzza az a|sót, akkor az a|só rabságba

esett, és a továbbiakban a Íe|ső hangyáva| együtt ke||
lépkednie.

2.) Ha az a|só hangya mágnesesen taszÍtja a fe|sót, akkor a
fe|ső hangya esik rabságba, tehát a fe|sőt meg ke|l fordítani,
és az a|só hangya a|á kel| rakni. A játékos rabságba is eshet,
miközben ő maga akarja Íog|yu| ejteni e|lenfe|ét!

3.) Saját hangyát nem |ehet rabu| ejteni!
Két játékos esetén (i|yenkor mindenki két színne| játszik
egyszerre) sem |ehet e|fogni saját hangyát.
Ahhoz' hogy egy hangyát elfogjunk annyit ke|l dobnunk, hogy
pontosan arra a mezőre |épjÜk' ame|yiken ő á||. Ha |épés közben
egy e|lenséges hangyát át|épünk, azt nem |ehet e|fogni . éppen
ezén nem szabad pontot Veszíteni csak azért, hogy e||enÍe|ünket
e|Íogjuk.
Eddig csak o|yan esetekrő| beszé|tünk, amikor egy hangyáró|
volt szó - természetesen több hangyát is |ehet Íogni
egyszerre' vagy éppen á|taluk rabságba esni. Azonkívü| az
e|Íogott hangyákat mindig magunkka| ke|l vinnÜnk - azt nem |ehet,
hogy egy csomó egyik fe|ét továbbvisszük, a maradékot pedig
otthagyjuk.
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Kivéte|: Ha az egyik csomó tÚ| magas, akkor hogy a játékos
kénye|mesen tudjon tovább ha|adni' megegyezhet a többiekkel,
hogy a csomó alsó részét |eveszi a táb|áró|. Ez a Íé|rerakott rész
azé a játékosé, aki a táb|án maradt fe|ső részt a fészkébe viszi
(|ásd a Fészek fejezetné|).

AKADÁLYoK:
Ha az egyik játékos mindkét kockáva| ugyanannyit dob, akkor az
egyik akadályt játékba hozhatja, majd még egyszer dobhat és
|éphet. Az akadá|yt az á|Ia|a kivá|asztott mezőre tes;zi, és azt
egyik hangya sem ugorhatja át. Minden esetben, ha egy játékos
mindkét kockáva| ugyanannyit dob, a két akadá|y bármelykét
átrakhatja valahova máshova. Ti|os egy fészek mindkét
startmezójét b|okko|ni . az egyík kijáratnak mindig szabadnak ke||
lennie.

FÉszEK:
Ha a játékos e|érte a két cé|mezejének egyikét, akkor Íe| ke||
osztania a beérkezett''rabokat'..
1.) A saját hangyáit Visszarakhatia a Íészkébe, és újra játszhat

ve|Ük
2') A rab hangyákat meg kel| nézni, hogy az a|só részükön van-e

olyan rész|et, ame|yre a |átékosnak még szüksége van
ahhoz' hogy hangyakirá|ynőjét kirakhassa. A megfe|e|ő
részeket a he|yükre rakhatja.

3.) A megmaradt hangyákat, ame|yeknek az a|só rész|ete nem
ke|| sehova sem - a hangyát ábrázo|ó képpe| Íe|Íe|é - a
játékmező közepére tesszük, vagyis a börtönbe'

A játékmező középső részre a börtön, a hangyákat nem ke|| a
megfele|ő színű börtönbe tenni.
A játékosoknak hangyakirá|ynőjük öSézéáIitásához tilos
saját hangyáikat Íe|használni!
Ha va|akiné| csa|ást Íedeznek Íe| a többiek, akkor az a játékos
e|Veszti az összes eddig gyűjtött hangyakirá|ynő-részIetét, és
börtönbe ke|| tennie azokat.

Figyelem:
Ha csak ketten játszanak, akkor a játékosok nem vá|aszthatnak,
hogy a két kü|önböző színü fészkük közü| me|yikbe térnek vissza,
hanem a csomón fe|ü| |évő hangya színének megÍele|ő Íészekbe
kelI visszamenniÜk. AzonkívÜ| arra is Íigyelniük kel|, hogy a
hangyakirá|ynő kirakásáná| nem haszná|hatják Íe| a másmi|yen
színű bábuikat. Cé|baéréskor a Íe|osztásná| a saját másik színű
hangyáit' ugyanúgy mint az e||enfé| hangyáit, börtönbe ke||
zárnia'

gÖnroN:
A börtÖn körü|i négy színes mezőnek-kulonös je|entősége van.
Ha va|ame|yik játékos e mezők egyikére |ép, akkor a mező
színének megfe|e|ő rab hangyákat kiszabadíthatja - ezek
|ehetnek természetesen a saját hangyái is. A kiszabadított
hangyákat a saját hangyája a|á kel| tennie'
Ekkor nem ke|| ana Íigye|ni, hogy a kövek vonzzák vagy taszítják
egymást. a köVek szükség esetén megÍordíthatók.
A játék során az is e|őfordu|hat, hogy egy játékosnak már nincs
szabad, csak rab hangyáia. Ezeket a következő |épésné|
kiveheti a börtönbő|, visszarakhatja a fészkébe, és az azt
követő körtő| kezdve rendesen játszhat ve|ük. Ha va|akinek
sem szabad, sem rab hangyája nincs már, akkor kiesett a
játékbó|'

uÁrÉrosor:
Az a játékos nyer, aki |ege|őszőr rakja ki a kirá|ynót az e||enÍe|ek
rab hangyáibó|'
Kivéte|: Ha csak ketten játszanak, akkor mindkettőiüknek két
kirá|ynőt ke|| kirakniuk ahhoz, hogy nyerhessenek.


